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2016 рік

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА КАФЕДРИ
ОВОЧІВНИЦТВА НА 2016–2017 навчальний рік
Дата

Тема засідання
2016 р

14.09

1) Планування роботи гуртка на 2016–2017 н.р.
2) Вибори старости студентського гуртка.
3) Підготовка виставки до дня університету. Ревізія

та

виготовлення етикеток для експонатів виставки. Планування
роботи по збиранню овочів на виставку в переддень свята.
21.09

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Овочівництво

України: історія, традиції, перспективи», присвячена 95-річниці
створення кафедри овочівництва.
Доповіді викладачів кафедри, співробітників ВУЗу, науковців
України, аспірантів та дипломників кафедри.
22.09

Доповіді учасників конференції студентів-дипломників кафедри

28.09

Доповіді студентів 4-го курсу про проходження виробничої
практики за кордоном.

5.10

Заслухати звіти про проходження виробничої практики студентів
5 курсу факультету плодоовочівництва.

19.10

Доповіді дипломників кафедри про проведення досліджень на
дослідних ділянках кафедри овочівництва Уманського НУС за
2016

рік

(Поліщук

А.,

Рашевський

О.,

Папіровник

Д.,

Низькодуб В.)
26.10

Доповіді студентів 5 курсу про досліджувану культуру
(народногосподарське

значення,

харчову

цінність,

основні

прийоми вирощування); характеристика та загальний огляд
роботи, методика проведення досліджень.

2.11

Доповіді студентів ІІІ курсу про досліджувану культуру (її
народногосподарське значення, основні прийоми вирощування);
провести загальний огляд роботи, викласти план методики
проведення досліджень, схему досліду кожної окремо взятої
наукової роботи студента, заслухати та ухвалити висновок.
Доповіді за тематикою досліджень студентів:
1. Вплив регуляторів росту на урожайність огірка за вирощування
рослин на вертикальній шпалері в умовах Уманського НУС
2. Ефективність вирощування розсади капусти пекінської залежно
від сорту в умовах весняної теплиці
3. Вплив абсорбентів на ріст, розвиток та врожайність капусти
броколі
4. Вплив регуляторів росту рослин на врожайність буряку
столового в Уманському НУС
5. Урожайність пастернаку залежно від способу застосування
регуляторів росту рослин в умовах Уманського НУС
6. Господарсько-біологічна оцінка гібридів огірка за вирощування
на вертикальній шпалері в умовах Уманського НУС”

9.11

Захист звітів студентів-магістрів про проходження наукововиробничої

практики

з

представленням

презентаційних

матеріалів.
Доповідачі: студенти 6 курсу групи 61-тзгм та 61-пм
Крученко О.
Боличевська В.
Майданюк В.
Сомик А.
Чорний В.
Рашевський О.
16.11

Захист звітів студентів-магістрів про проходження наукововиробничої

практики

з

представленням

презентаційних

матеріалів.
Доповідачі: студенти 6 курсу групи 61-тзгм та 61-пм
Боличевський Д.
Бондар Є.
Кібкало Д.
Низькодуб В.
Папіровник Д.
Щецяк А.
23.11

Захист звітів студентів-магістрів про проходження наукововиробничої

практики

з

представленням

презентаційних

матеріалів.
Кравченко О.
Нерубайський Є.
Войченко С.
Гребенюк Д.
Єгоршев Є.
Мельник Р.
30.11

Проведення круглого столу «Історія кафедри: традиції та
перспективи»,

присвячена

95-річниці

створення

кафедри

овочівництва. Доповіді студентів.
2017 р
08.02

Доповіді студентів за тематикою досліджень:
1. Якість розсади капусти кольрабі залежно від дії ріст
регулюючих препаратів (Керівник – доцент Ковтунюк З.І.)
2. Врожайність сортів капусти білоголової пізньостиглої в ННВВ
Уманського НУС (Керівник – доцент Ковтунюк З.І.)
3. Урожайність гриба гливи звичайної залежно від виду субстрату
за інтенсивного способу культивування (Керівник – доцент
Ковтунюк З.І.)

15.02

Доповіді за тематикою досліджень студентів:

1. Виробничо-біологічна оцінка гібридів шпинату городнього за
вирощування у весняній теплиці ННВВ УНУС (Науковий
керівник – докт. с.-г. наук, проф. Улянич О.І.)
2. Виробничо-біологічна оцінка сортів шпинату городнього за
вирощування у весняній теплиці ННВВ Уманського НУС
(Науковий керівник – докт. с.-г. наук, проф.Улянич О.І.)
3. Виробничо-біологічна оцінка гібридів помідора у весняній
теплиці ННВВ Уманського НУС (Науковий керівник – докт. с.-г.
наук, проф. Улянич О.І.)
4. Продуктивність селери коренеплідної залежно від способу
вирощування розсади в ННВВ Уманського НУС
(Науковий керівник – докт. с.-г. наук, проф. Улянич О.І.)

22.02

Доповіді студентів за тематикою досліджень:
1. Виробничо-біологічна оцінка сортів цикорію вітлуф в ННВВ
Уманського НУС (Керівник – докт. с.-г. наук, проф. Улянич О.І.)
2. Вплив густоти рослин на урожайність шпинату городнього в
ННВВ Уманського НУС (Керівник – докт. с.-г. наук, проф.
Улянич О.І.)
3. Урожайність сортів квасолі цукрової залежно від строків сівби
(Керівник – доцент Слободяник Г.Я.)
4. Ефективність різних способів вирощування цибулі батун
(Керівник – доцент Слободяник Г.Я.)

березень

Участь студентів членів наукового студентського гуртка в

2017 року роботі наукової студентської конференції.
Написання та видання статей в збірнику наукових праць
Уманського національного університету садівництва
29.03

Доповіді за тематикою досліджень студентів:
1. Господарсько-біологічна оцінка сортів коріандру посівного в

умовах Уманського НУС.
2. Вплив строку сівби на ріст, розвиток та врожайність коріандру
посівного в умовах Уманського НУС».
3. Вплив сорту на ріст, розвиток та врожайність коріандру
посівного в умовах Уманського НУС».
4. Вплив схем розміщення на ріст, розвиток та врожайність
коріандру посівного».
5. Вплив регуляторів росту рослин на розвиток та урожайність
коріандру посівного в умовах Уманського НУС».
6. Вплив сорту на урожайність картоплі ранньої в умовах
Уманського НУС
5.04

Доповіді за тематикою досліджень студентів:
1. Вплив абсорбентів на продуктивність картоплі ранньої в
Уманському НУС (Керівник професор Улянич О.І.)
2. Урожайність картоплі ранньої залежно від застосування
регуляторів росту рослин в умовах Уманського НУС (Керівник
професор Улянич О.І.)
3. Продуктивність картоплі ранньої залежно від способу
застосування біогумусу в умовах Уманського НУС (Керівник
викладач Воробйова Н.В.)
4. Підбір сортименту капусти китайської для вирощуваня в
умовах Правобережного Лісостепу України (Керівник – докт. с.-г.
наук, проф. Улянич О.І.)
5. Урожайність баклажана залежно від строків садіння розсади в
умовах Уманського НУС (Керівник – доцент Щетина С.В.)

19.04

Доповіді за тематикою досліджень студентів:
1. Урожайність баклажана залежно від дії регуляторів росту на
посівні якості насіння і ростові процеси в розсаді в умовах
зимової теплиці (Керівник – доцент Щетина С.В.)
2. Ріст і врожайність сортів баклажана в тимчасовому тунелі на

зрошенні (Керівник – доцент Щетина С.В.)
травень

Опрацювання теми багаторічних рослин, дегустація спаржі,
приготування страв зі спаржі за різними рецептурами (студенти 36 курсів)

План роботи затверджений на засіданні наукового студентського гуртка
14.09.2016 року.

Керівник гуртка

доцент О.П. Накльока

